
Seigu!  

Ať už si člen, rodič nebo náhodný 

návštěvník stránek našeho oddílu, právě 

si narazil na 1. číslo našeho časopisu 

Rádce Oč jde? Jelikož je nyní činnost pozastavena, 

nemůžeme se scházet a tím pádem se dále učit skautským 

nebo indiánským dovednostem, plnit stezky nebo hrát hry. 

Členy se snažíme nabádat, že i doma se dá dělat mnoho věcí. Tento miničasopis k tomu může 

pomoct. Pokusili bychom se ho vydávat alespoň dvakrát týdně a našli byste v něm vysvětlené 

nějaké body ze stezky tipy na nějaké hry nebo aktivity ve volném čase. Mohl by to tak podpořit 

váš čas věnovaný skautingu. Po přečtení tohoto pilotního čísla bych členy nebo rodiče rád 

poprosil, jestli by mohli dát kmenové radě dát nějakým způsobem vědět, co si o časopise myslí 

a jestli má cenu nad ním strávit čas. Přece jen to zabere nějaký čas a psát to pro jednoho člena 

je zbytečné. Na konec bych rád uvedl, že pokud se činnosti budete věnovat i doma, po 

obnovení činnosti se budeme moci věnovat něčemu jinému a neopakovat pořád dokola. Body 

ze stezek si také třeba můžete přepsat do zápisníku, budete je mít u sebe a při přepisování si 

mnohé zapamatujete. Dnešní úvodní číslo je kvůli dlouhému úvodu delší, jinak se pokusíme 

vydávat na jednu A4. 

Imnu 

Ze stezky skautů a skautek – znám strukturu SSS ČR 

Svaz skautů a skautek české organizace je jedna z více skautských organizací v České republice, 

do které patříme i my. Jako její členové bychom měli znát, kdo ji vede a z čeho se skládá. 

Nemusíme si pamatovat úplně všechny jména, ale je důležité vědět na co se dělí, jak se 

nazývají jednotlivé funkce anebo jméno alespoň toho nejvyššího. Níže je nejprve dělení Svazu 

a poté jména lidí zastávající jednotlivé funkce. Zas tak těžké to není, a 

navíc jsme to probírali na Výpravě za bobry v únoru, takže kdo poslouchal, 

bude to pro něj spíše zopakování.  

Svaz vede starosta, který je zastupován místostarostou. Svaz je pak dělen 

na čtyři kmeny (chlepecký, dívčí, roverský a oldskautů) pod které spadají 

jednotlivé oddíly (my jsme v chlapeckém kmeni, jelikož dříve jsme byli jen 

chlapecký oddíl). Jednotlivé kmeny vedou náčelníci. Krom těchto lidí je v tzv. Hlavním stanu 

ještě tajemník (sekretář). Poslední orgán je Revizní komise, která dohlíží na finance a správný 

chod Svazu podle jeho stanov. 

Členové hlavního stanu: 

Starosta: Ferda (Petr Votroubek) 

Místostarosta: Ivo (Ivo Vacík) 

Tajemník: 

Náčelník chlap. kmene: Klaus (Bedřich Bělák) 

Náčelní dívčího kmene: Niki (Nicola Weiglová) 

Náčelník kmene roverů: 

Náčelník dívčího oldskautů: 

    Číslo 1 

8. 4. 2020 

Pro zájemce o skautskou a 

indiánskou činnost v době 

koronavirové krize. 

 
 



Ze stezky vlčat a světlušek – vím co je to dobrý skutek, snažím se řídit zásadou: 

„Každý den alespoň jeden dobrý skutek.“ 

Dobrý skutek je činnost, kterou jsme sami udělali pro někoho jiného. Jako skauti bychom měli 

dobré skutky dělat, jelikož tím pomůžeme někomu jinému. Krom toho druhému člověku 

uděláme radost a sobě dáme dobrý pocit z vykonaného skutku. Těch skutků za den může být 

samozřejmě více, minimálně by však měl být jeden. Skutek může být malinký a nemusí si ho 

ani nikdo všimnout, ale měl bych ho udělat pro někoho jiného a sám od sebe. Můžu pomoct 

s umytím nádobí, vyžehlením, vysátím nebo na procházce zvednout odpadek ze země a hodit 

ho do koše. Posledního zmiňovaného skutku si třeba ani nikdo nevšimne, ale důležité je, že já 

vím, že jsem ho udělal. Možnost vykonat dobrý skutek má každý, stačí koukat okolo sebe. Kolik 

dobrých skutků jste udělali dnes? A kolik jich uděláte zítra? 

Tipy na Orlí pera – L-13 – dokáže uvázat všech šest základních uzlů za zády  

Napřed samozřejmě musíte umět všech šest základních uzlů 

(Ambulantní spojka, Lodní smyčka, Osmičkový uzel, Škotová spojka, 

Zkracovačka, Rybářská spojka neboli Autíčka) uvázat normálně. Pokud 

je již umíte, můžete se pokusit o tuto těžší verzi. Může se to zdát 

jednoduché, ale zkuste za zády uvázat Zkracovačku nebo Autíčka. Kdo si toto Orlí pero splní? 

Tipy na hry – Země město 

Tuto hru asi někteří znáte. Zahrát si jí můžete s kýmkoliv a kdekoliv. Nakreslíte si tabulku, kde 

do prvního řádku napíšete do každého políčka napíšete nadřazené slovo, od nějž poté budete 

hledat slova podřazená. Může se jednat o zemi, město, název vodní plochy nebo hory, zvíře, 

rostlinu, věc, jméno a další. Dobré je uzpůsobit to podle věku účastníků. Jeden z vás pak začne 

v duchu říkat abecedu a druhý ho v jednu chvíli zastaví. U kterého písmena se zastavilo, na něj 

se píšou podřadná slova. Pokud tak říkám abecedu a skončím u písmene R, všichni sepisují na 

toto písmeno – Rakousko, Rokycany, Radbuza a další. Když má jeden vše, řekne stop a kolo 

končí a začíná vyhodnocení. Postupně se říkají jednotlivá slova a dostávají body – nic jsem 

k danému oboru nenapsal – 0 bodů, mám něco, co má i někdo jiný (např. mám Rakousko a 

někdo další také) – 5 bodů, mám něco, co nikdo jiný nemá (např. Rakousko a ostatní mají jinou 

zemi nebo nemají žádnou) – 10 bodů, a pokud jsem jediný, kdo má něco z daného oboru (např. 

mám jako jediný nějakou rostlinu) – 20 bodů. Tato hra zároveň rozšíří i vaše znalosti. Pravidla 

i obory se samozřejmě dají upravovat. 

Tipy na volný čas – procházka přírodou 

Nyní by se nemělo shlukovat více lidí najednou a měli bychom být doma, ale každý občas 

potřebuje ven. Nabízí se tak možnost vyrazit do klidné přírody mimo město. Cíle mohou býti 

různé (možnosti, kam s rodinou vyrazit jsme psali do článku o pozastavení činnosti na našem 

webu). Pokud už někam vyrazíte, můžete se podívat okolo sebe a zamyslet se, co se díky 

koronaviru v přírodě změnilo nebo se pokusit poznat nějaké rostliny či živočichy. Pokud jste 

někam vyrazili nebo vyrazíte můžete napsat a třeba tím inspirujete další.  

 


